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«Εργαζόμαστε για το Περιβάλλον – Εργαζόμαστε για το Μέλλον» 
Μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής για τη μείωση της 
ανεργίας και τη συμβολή κάθε πολίτη στην προστασία του περιβάλλοντος 

 

Με μεγάλη επιτυχία έλαβε χώρα η εκδήλωση ενημέρωσης και ανάδειξης του Σχεδίου 
Δράσης «Εργαζόμαστε για το Περιβάλλον – Εργαζόμαστε για το Μέλλον» στις 13 
Μαρτίου 2008, στο Σπυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Νέου Ψυχικού. Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Ελευθέρου Χρόνου του Δήμου Νέου Ψυχικού.  

Τις εργασίες της εκδήλωσης συντόνισε η Πρόεδρος της Διεθνούς Οργάνωσης 
Βιοπολιτικής Δρ. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη, και άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος 
Νέου Ψυχικού Παντελής Χαροκόπος, ο οποίος τόνισε ότι: «Ο Δήμος Νέου Ψυχικού έχει 
πρωτοστατήσει με επιτυχημένες πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος 
εδώ και 20 χρόνια και συνεχίζει με ακόμα πιο έντονο ρυθμό την προσπάθεια αυτή. Μια 
από τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής είναι όχι μόνο η προστασία του 
περιβάλλοντος αλλά και η ευαισθητοποίηση των δημοτών. Οι καιροί είναι δύσκολοι, 
χρειάζονται άμεσες λύσεις από όλους μας. Oι αλλαγές όμως ξεκινούν από τη βάση 
της κοινωνίας μας, από εμάς, από τους πολίτες αυτού του τόπου. Σίγουρα η κεντρική 
εξουσία έχει το ίδιο ενδιαφέρουν και τις ίδιες ανησυχίες, αλλά αν εμείς πρώτοι δεν 
αρχίσουμε να νοιαζόμαστε για το περιβάλλον, ξεκινώντας από τα ίδια μας τα σπίτια, 
τις ίδιες μας τις γειτονιές, δεν πρόκειται να πετύχουμε πολλά. Πιστεύοντας στους νέους 
ορίζοντες που ανοίγει προς τη γνώση και την ευαισθητοποίηση αυτή το Πανεπιστήμιο 
Ελεύθερου Χρόνου του Δήμου Νέου Ψυχικού, χαιρετίζουμε τη σημερινή εκδήλωση σε 
συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής και ευχαριστούμε την κυρία 
Βλαβιανού Αρβανίτη για την πρωτοβουλία και το όραμά της.» 

Στο πολυσχιδές έργο του Δήμου Νέου Ψυχικού στον τομέα της προστασίας του 
περιβάλλοντος αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέου Ψυχικού 
Ηλίας Ζαχαρόπουλος επισημαίνοντας ότι: «Το μεγάλο επίτευγμα της τοπικής 
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αυτοδιοίκησης είναι η εμπιστοσύνη που δείχνει η πλειοψηφία των πολιτών κάθε πόλης 
σε πρωτοβουλίες, σε μέτρα και σε λύσεις. Στο Νέο Ψυχικό έχουμε πετύχει αυτή την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη. Το 1986 ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε 
προγράμματα ανακύκλωσης υλικών, όπως το αλουμίνιο, το χαρτί, και το γυαλί, και 
δημιουργήσαμε δημοτική επιχείρηση με στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση δράσεων ανακύκλωσης. Δεν είμαστε μεγάλος δήμος, όμως μπορούμε να 
συναγωνιστούμε σε συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών δήμους με διπλάσιο 
πληθυσμό. Επίσης έχουμε κατασκευάσει ένα πρότυπο οικολογικό πάρκο 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Μέσα από αυτό το χώρο φροντίζουμε οι μαθητές του 
Νέου Ψυχικού, αλλά και όλης της Ελλάδας, να είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε 
θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος. Προχωρούμε και 
στην επανεγκατάσταση όλου του φωτισμού της πόλης. Υιοθετούμε νέα τεχνολογία και 
εξοικονομούμε 40% ενέργεια σε σχέση με αυτή που καταναλώνουμε σήμερα. Με αυτό 
το έργο βάζουμε κι εμείς ένα πετραδάκι στη συνολική προσπάθεια για την 
καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών του πλανήτη και της μείωσης της τρύπας του 
όζοντος. Συμμετείχαμε ως διεθνής φορέας του ευρωπαϊκού προγράμματος Life που 
αφορούσε στην ανάπτυξη ενός μοντέλου πράσινων προμηθειών. Ξεκινήσαμε τη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Ελεύθερου Χρόνου, μέσα από το οποίο όπως 
διαπιστώνουμε και απόψε, οργανώνουμε κύκλο εκπαίδευσης για την απόκτηση 
περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθησίας. Θέλω να ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι 
η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί το μοχλό ή το εργαλείο που θα καταφέρει να βάλει την 
προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε σπίτι και θα καταφέρει να πείσει να την 
εφαρμόσει.» 

Στη συνέχεια, ο Δρ. Χρήστος Ευθυμιόπουλος από το Κέντρο Αστρονομίας και 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών, αναφερόμενος στην 
«πράσινη» απασχόληση ως ταυτόχρονο κέρδος για τις επιχειρήσεις και το 
περιβάλλον, υπογράμμισε ότι: «Το κέρδος και ο σεβασμός προς το περιβάλλον 
μπορούν να είναι στόχοι απολύτως συμβατοί. Παλιότερα επικρατούσε η άποψη ότι το 
περιβάλλον θέτει φραγμούς στα κέρδη. Η αντίληψη αυτή έχει αλλάξει πολύ με τη 
συμβολή της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής. Σήμερα πολλές ηγετικές επιχειρήσεις 
είναι πρωτοπόροι στην προστασία του περιβάλλοντος. Τρεις είναι οι λόγοι για τους 
οποίους οι επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει την νοοτροπία αυτή. Νέες ευκαιρίες, με την 
αύξηση της απασχόλησης, η οποία πρέπει να συμβαδίσει με τις επενδύσεις των 
επιχειρήσεων, να ανοίξουν τις αγορές τους, να διευρύνουν τις εργασίες και τα 
ενδιαφέροντά τους. Ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος, και κυρίως, συμπόρευση ανάμεσα στο κέρδος και την προστασία 
του περιβάλλοντος. Στο βάθος κάθε καινοτόμου ιδέας που αφορά το περιβάλλον, 
υπάρχει ένα επιχείρημα αξιών. Αυτό που αλλάζει τα πράγματα στη χώρα μας είναι το 
γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ενστερνίζονται ως πυρήνα των αξιών τους το 
ότι πρέπει να υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος. Δεν υπάρχει καταναγκασμός 
αλλά ενσωματώνεται στα πιστεύω του καθενός η πεποίθηση και η αφοσίωση στο 
στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος, που συνεπάγεται την προστασία της 
ζωής. Σε αυτές τις αξίες αξίζει να επενδύσει κανείς σκέψη, ενέργεια, παιδεία και δράση.» 

O Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής για τις Πράσινες Μεταφορές του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αλέξανδρος Βραχνός, εστίασε στην αυξημένη ανάγκη 
ανάπτυξης πράσινων μεταφορών και των αντίστοιχων επαγγελματικών και 
οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες αυτές βασίζονται, καθότι σήμερα, οι 
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μεταφορές καταναλώνουν το 40% περίπου των ορυκτών καυσίμων συμβάλλοντας 
σοβαρά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ο κ. Βραχνός, αναφέρθηκε στις 
πρωτοβουλίες της Μόνιμης Επιτροπής για τις Πράσινες Μεταφορές στον τομέα της 
εξοικονόμησης ενέργειας, της οικολογικής οδήγησης, της ανάπτυξης 
ποδηλατοδρόμων, της χρήσης υβριδικών ταξί και λεωφορείων, της χρήσης 
φωτοβολταϊκών, της ανάπτυξης του προγράμματος των πράσινων ταρατσών, της 
ανακύκλωσης και άλλων περιβαλλοντικών μέτρων, και επιπλέον επεσήμανε ότι: 
«Ακολουθώντας το δρόμο της προστασίας του περιβάλλοντος, θα δούμε ότι θα 
χρειαστούμε νέες ειδικότητες στην αγορά εργασίας και νέα επαγγέλματα θα 
εμφανιστούν. Οι τεχνολογίες του υδρογόνου που είναι ακόμα σε εξέλιξη και απαιτούν 
περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη για να γίνουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες, είναι ένας 
νέος τομέας πολλά υποσχόμενος. Το υδρογόνο θεωρείται η απάντηση στις εκπομπές 
του διοξειδίου του άνθρακα ιδιαίτερα από τις μεταφορές. Ο δρόμος προς την 
οικονομία του υδρογόνου είναι πράσινος και αυτός, εφόσον παράγεται από 
ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Ο ζήλος της κας Βλαβιανού Αρβανίτη για την 
ανάπτυξη της πράσινης κοινωνίας μας έφερε σήμερα εδώ για να τα συζητήσουμε 
αυτά τα θέματα, ώστε ο καθένας από την θέση που βρίσκεται να ξεκινήσει να κάνει 
πράξη την πράσινη κοινωνία και να μεταφέρει τις γνώσεις του αυτές και σε όσους δεν 
παρευρίσκονται.» 

Ο Ιωάννης Τζεν, Εντεταλµένος ΔΣ Επιθεωρητής KEDR BANK και τ. Πρόεδρος του 
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, τόνισε ότι ο συνδυασμός κέρδους και οφέλους είναι 
εφικτός προς μια αναπτυξιακή διαδικασία που θα έχει ως κέντρο της τον παράγοντα 
άνθρωπο-περιβάλλον-ζωή. Επικαλούμενος σε μια εποχή όπως η δική μας, όπου 
κυριαρχεί το κέρδος ως αυτοσκοπός, ένα ρεαλισμό που δεν θα παραβλέπει και τον 
απαραίτητο ‘ρομαντισμό’, κάλεσε τις επιχειρήσεις και τους οικονομικούς παράγοντες 
του τόπου, να γίνουν οι πρωτοπόροι στην προσπάθεια ανάπτυξης γύρω από το 
αδιάλειπτο τρίπτυχο: άνθρωπος–περιβάλλον–ζωή. Μέσω μίας συνεχούς αμφίδρομης 
ενημέρωσης, ανέφερε ο κος Τζεν, είναι εφικτή η προσαρμογή των μεθόδων 
παραγωγής, καθώς και η εφαρμογή καινοτομιών που θα είναι σύμφωνες με την 
προστασία του περιβάλλοντος. Με την επιχειρηματική πρωτοπορία όχι μόνο 
σημειώνονται κέρδη για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις αλλά δημιουργούνται νέες θέσεις 
εργασίας που ωφελούν το κοινωνικό σύνολο. Επεσήμανε επίσης τον θετικό ρόλο που 
έχουν παίξει σε αυτήν την διαδικασία, τόσο ο Προσκοπισμός όσο και η Διεθνής 
Οργάνωση της Βιοπολιτικής τονίζοντας ότι: «Σε μια εποχή όπου οι εταιρείες με τα 
μεγαλύτερα έσοδα είναι και οι πιο ζημιογόνες για το περιβάλλον, καθίσταται επιτακτική 
η εύρεση εναλλακτικής λύσης μέσω του Ο.Η.Ε, αλλά και μέσα από τα υπόλοιπα 
διεθνή fora. Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρέφει τόνους τροφίμων ενώ 
στις χώρες του Τρίτου Κόσμου επικρατεί η πείνα, αξίζει να προσεγγίσουμε την έννοια 
'πολιτισμός' διαφορετικά, έχοντας στο νου μας το παράδειγμα της αρχαίας Ελλάδας 
αλλά κυρίως, το μέλλον που θα κληροδοτήσουμε στη νεολαία μας.» 

Στην ομιλία του ο Δρ. Σπύρος Σπύρου, Αντιπρόεδρος του ΠΓΝ Ερυθρός Σταυρός, 
ασχολήθηκε με τη σχέση υγείας και περιβάλλοντος, παραθέτοντας ταυτόχρονα 
ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία και επισημαίνοντας ότι: «Η τεχνολογική εξέλιξη που 
παρατηρείται στην εποχή μας, πέρα από τα σαφή οφέλη που έχει να επιδείξει, έχει 
επιφέρει και δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον. Στα διάφορα αστικά κέντρα ανά 
τον κόσμο, ο αριθμός των θανάτων συνεχώς αυξάνεται εξαιτίας της μακροχρόνιας 
έκθεσης στους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Πολυάριθμα νοσήματα προκαλούνται από 
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τις ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον όπως η φυματίωση, 
το άσθμα και η χρόνια βρογχίτιδα. Επιπρόσθετα, τοξικές ουσίες όπως το όζον και το 
μονοξείδιο του άνθρακα πιθανολογείται ότι επηρεάζουν αρνητικά την εγκυμοσύνη και 
το έμβρυο. Οι πιο ευπαθείς ανθρώπινες λειτουργίες είναι το καρδιαγγειακό και το 
αναπνευστικό μας σύστημα ενώ οι πιο ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού είναι τα 
υπερήλικα άτομα και τα παιδιά. Αν με τον όρο ρύπανση του περιβάλλοντος εννοούμε 
κάθε περιβαλλοντική συνθήκη που έχει επιπτώσεις την υγεία του ανθρώπου, δεν 
πρέπει να παραβλέψουμε και την λεγόμενη ηχορύπανση. Ως γνωστόν, ο έντονος 
θόρυβος μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην ακοή μας αλλά και να επιδεινώσει 
τη σωματική και την ψυχική μας υγεία, ενεργοποιώντας τους στρεσογόνους 
παράγοντες στον οργανισμό μας.» Ο Δρ. Σπύρου δεν παρέλειψε επίσης να τονίσει τη 
σημασία της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας όλων των κοινωνικών 
ομάδων, μέσα από τα σχολεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα Μ.Μ.Ε, τους 
κυβερνητικούς φορείς: «Είναι προσωπική υπόθεση όλων μας να κάνουμε ένα βήμα 
μπροστά, μέσα από τον τρόπο που βιώνουμε την καθημερινότητά μας, σε όποια 
κοινωνική ομάδα και αν ανήκουμε.» 

Ο Δρ. Θεοχάρης Προβατάκης, Διευθυντής του Υπουργείου Πολιτισμού, έδωσε 
έμφαση στο γεγονός ότι: «Στην εποχή μας, οι ρυθμοί των εξελίξεων είναι ταχύτατοι, 
ενώ η διάρκεια της ανθρώπινης ζωής συρρικνώνεται όπως και η ποιότητά της. Όλοι 
μαζί αλλά και ο καθένας ξεχωριστά – πολιτεία, εκκλησία και ιδιώτες – οφείλουμε να 
αγωνιζόμαστε ενάντια στη συμπύκνωση του χρόνου ζωής και τη συμπύκνωση της 
τεχνολογίας χωρίς τα ανάλογα οφέλη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον του. Με 
μια πληθώρα αγαθών που μας αφήνει αδιάφορους, με έναν άκρατο υλισμό που 
παραγκωνίζει το πνεύμα και τις αξίες, ζώντας σε μία επίμονη άρνηση να 
αναγνωρίσουμε την πρωταρχική ανάγκη για εσωτερική αλλαγή, οφείλουμε να 
αντιπαραβάλλουμε το ανθρώπινο δικαίωμά όλων μας στη χαρά. Οι εκπτώσεις στην 
παιδεία και την εκπαίδευση, η υποβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων που 
καταναλώνουμε – όπως είναι τα μεταλλαγμένα, ο διαχωρισμός του πνεύματος από το 
σώμα, η περιθωριοποίηση των παραδοσιακών τρόπων καλλιέργειας, μας 
υπενθυμίζουν διαρκώς τη μία και απελευθερωτική αλήθεια. Όλα εξελίσσονται, όπως 
μας τονίζει ο Δρ. Προβατάκης, εκτός της ανθρώπινης ουσίας. Το περιβάλλον είναι η 
αρχή, είναι η αφετηρία όλων αυτών των ψυχικών προϋποθέσεων που θα μας 
δώσουν τη χαρά». 

Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη σημαντική συνεισφορά προς τον περιβαλλοντικό 
σκοπό της Δρος. Αγνής Βλαβιανού Αρβανίτη, μέσω της δράσης της Διεθνούς 
Οργάνωσης Βιοπολιτικής, της οποίας είναι η Πρόεδρος και Ιδρύτρια. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδήλωσης, η Δρ. Βλαβιανού Αρβανίτη τόνισε το ρόλο της παιδείας και 
της τεχνολογίας στην προσπάθεια διάσωσης του περιβάλλοντος. Υπογράμμισε την 
δυνατότητα κινητοποίησης της ανθρώπινης γνώσης μέσω της συνεργασίας τέχνης 
και της τεχνολογίας για την οικοδόμηση μιας πράσινης κοινωνίας. Επίσης, ανάπτυξε 
τις διαστάσεις του προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) της Διεθνούς 
Οργάνωσης Βιοπολιτικής, και κάλεσε τους δημότες του Νέου Ψυχικού να 
συμμετάσχουν ενεργά με την εγγραφή τους στα πολυάριθμα μαθήματα που 
προσφέρονται από το πρόγραμμα. Το κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση είχε 
την ευκαιρία μαζί με τους ομιλητές να προβληματιστεί για το περιβάλλον με 
πολύπλευρο τρόπο, και να διακρίνει την πιθανότητα όλες αυτές οι προοπτικές να 
γίνουν πραγματικότητα μέσω μιας κοινής προσπάθειας και κινητοποίησης. 
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Κλείνοντας τις εργασίες της εκδήλωσης, Δρ. Βλαβιανού Αρβανίτη αναφέρθηκε και στο 
Σχέδιο Δράσης «Εργαζόμαστε για το Περιβάλλον – Εργαζόμαστε για το Μέλλον» 
καθώς και την πρόταση της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής για την εφαρμογή 
ενός Πράσινου Μισθού για τους ανέργους με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους σε 
προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος. Όπως τόνισε, «Οι νέοι μπορούν να 
εκπαιδευτούν σε διάφορα επαγγέλματα που επιλέγουν και οι μεγαλύτεροι να 
εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Οι 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ο τουρισμός, η νέες τεχνολογίες, το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, η ανακύκλωση υλικών, ανοίγουν νέους ορίζοντες σε μειονεκτούσες ομάδες 
και νέους, ώστε να αναπτύξουν τις δυνατότητες απασχόλησής τους κι επίσης 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας κι ευκαιρίες για την τόνωση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Κάθε τομέας της κοινωνίας πρέπει να κινητοποιηθεί για να 
ανατραπεί η ανεργία και να δημιουργηθεί ένα θετικό και ελπιδοφόρο μέλλον. Ο 
χρόνος πιέζει και η προστασία του περιβάλλοντος ορίζει πλέον την επιβίωση των 
επόμενων γενεών, οι οποίες θα κληθούν να αποκαταστήσουν τις καταστροφές που 
τους κληροδοτούμε. Από τον Πρωθυπουργό έως τον οδοκαθαριστή, κάθε εργασία 
χρειάζεται να θέσει την προστασία του περιβάλλοντος ως πρώτη προτεραιότητα. Ο 
στόχος των πρωτοβουλιών της Βιοπολιτικής είναι να συμμετάσχει κάθε πολίτης στην 
προστασία του περιβάλλοντος και να συνεργαστεί η τέχνη με την τεχνολογία στην 
οικοδόμηση μιας κοινωνίας ελπίδας.» 

Γενικές πληροφορίες 

Το Σχέδιο Δράσης «Εργαζόμαστε για το Περιβάλλον – Εργαζόμαστε για το Μέλλον» 
έχει στόχο να ενισχύσει την ανάπτυξη βιώσιμης απασχόλησης στο χώρο της 
περιβαλλοντικής προστασίας για να καταπολεμηθεί η ανεργία και να προωθηθεί η 
ενεργός συμμετοχή κάθε πολίτη στην αναβάθμιση του φυσικού, πολιτιστικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος.  

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (Biopolitics International Organisation – B.I.O.) μια 
μη-κερδοσκοπική οργάνωση για την προστασία του περιβάλλοντος, ιδρύθηκε στην 
Αθήνα το 1985. Πληροφορίες για το έργο της Β.Ι.Ο. σε 137 χώρες, τις εκδόσεις και τα 
πολυάριθμα συνέδρια και εκπαιδευτικά μας προγράμματα μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα www.biopolitics.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθυνθείτε: Email. bios@otenet.gr – Τηλ. 210 6432419, Fax: 210 6434093 

http://www.biopolitics.gr/
mailto:bios@otenet.gr
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